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Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) zákona o státní službě – čtvrtá část
Poslední část představení a shrnutí závěrů, ke

kterým došel zpracovatel zprávy o účinnosti a zku-
šenostech se zákonem o státní službě, kterou si
zadala sekce pro státní službu Ministerstva vnitra,
přináší i souhrn doporučení ve zprávě obsažených.
Připomínáme, že celá zpráva je dostupná na interne-
tových stránkách sekce pro státní službu.

Odměňování
Důležitým poznatkem je snižo-

vání objemu prostředků na platy
v roce 2019, které bylo provede-
no spolu se snížením počtu sys-

temizovaných míst. Výsledkem
tak byl poprvé od účinnosti zá-
kona pokles průměrného objemu
prostředků na státního zaměst-
nance. Nejvíce státních zaměst-

nanců je zařazeno do 9. a 10. pla-
tové třídy. V případě předsta-
vených to pak je do 12. a 13. pla-
tové třídy. Institut klíčových míst,
který má zajistit možnost konku-
renceschopného odměňování v ně-
kterých oborech, je využíván vel-
mi málo. Tento institut v roce
2019 využívalo celkem 22 slu-
žebních úřadů na 91 systemizo-
vaných místech, z toho u 26 míst
představených. Z hlediska cel-

kového počtu systemizovaných
míst se jedná o 0,13 % ze všech
systemizovaných služebních
míst. Můžeme říct, že rozhodně
nepředstavuje zásadní nástroj v ře-
šení vyšší profesionalizace státní
služby. Dalším dramatickým zjiš-
těním je míra rozdílu v prů-
měrném objemu prostředků na
platy mezi jednotlivými služební-
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Informace předsedy OS
o činnosti

Koncem ledna se předseda OS
Pavel Bednář a právnička OS
Šárka Homfray, řádní členové
politicko-odborné pracovní sku-
piny pro odměňování při MPSV,
účastnili jednání tohoto týmu. OS
v rámci uvažovaných změn v od-
měňování odmítá omezování ná-
rokové složky platů, zasazuje se
za zrušení tarifů pod minimální
mzdou, prioritou OS je zvýšení
platových stupňů v jednotlivých
platových třídách tak, aby byli
motivováni zaměstnanci s dlou-
holetou praxí, a přiznání zvlášt-
ních příplatků dalším skupinám
zaměstnanců.

Předseda OS ve zprávě o čin-
nosti dále informoval o jednání
pracovní skupiny našeho OS pro
digitalizaci a elektronizaci veřej-
né správy. Ta se 17. února zabý-
vala aktuálně projednávanými
dokumenty k digitalizaci veřejné
a státní správy, a to s ohledem na
předpokládané dopady na za-
městnance.

19. února se předseda OS
účastnil kulatého stolu Institutu
pro politiku a společnost,
Ne)úspěšná depolitizace státní
správy, kde vystoupil k tématu
transparentnost, profesionalita,
stabilita, depolitizace a efektivita
státní správy.

Po nezvykle dlouhé přestávce se sešli členové předsednictva našeho odborového svazu.

Ve čtvrtek 28. května se v Praze po čtyřech měsících sešli na
jednání členové předsednictva Výboru Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


Vláda 25. května jednání schválila návrh Ministerstva práce
a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv.
režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za so-
ciální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je
zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na za-
městnavatele a zejména na zaměstnanost. Jde o další cílenou pod-
poru za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst.
Opatření je zaměřeno na široký segment přibližně 88 % zaměst-
navatelů a zhruba 1,4 milionu jejich zaměstnanců.
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Předsednictvo VOS

S cílem projednat společný
postup vyjednávání o platech na
rok 2021 se 20. února konalo jed-
nání zástupců odborových svazů
sdružujících zaměstnance veřej-
ných služeb a správy.

Jednání rady vlády pro veřej-
nou správu se 21. února zúčastnil
předseda OS, který je její řádným
členem. Rada se mj. zabývala re-
kodifikací stavebního práva, me-
todikou stanovení nákladů na vý-
kon státní správy a stárnutím úřed-
níků obou úrovní veřejné správy.

Jako host se předseda OS P.
Bednář účastnil 3. března celo-
státní porady vedení České sprá-
vy sociálního zabezpečení a vy-
stoupil tu k vyjednávání o platech,
realizaci novely zákona o státní

službě, snižování počtu státních
zaměstnanců a digitalizaci veřej-
né správy.

Během února se konala jednání
vedení sekcí OS Celní správy ČR,
soudů a státních zastupitelství a ve-
řejné správy.

Ještě před vyhlášením nouzo-
vého stavu proběhlo zasedání re-
vizní komise OS, která projednala
výsledky hospodaření OS za rok
2019 a schválila ho bez výhrad.

Po vyhlášení nouzového stavu
OS informoval základní organi-
zace o přijatých opatřeních a pra-
covněprávních souvislostech s nou-
zovým stavem a přechodem na
jinou organizaci práce u zaměst-
navatelů. Jednání Rady ČMKOS
v tomto období probíhala jako vi-
deokonference.

V diskusi k činnosti členové

předsednictva hovořili zejména
o dopadech digitalizace veřej-
né správy na její zaměstnance
a o různém způsobu omezeného
provozu úřadů během nouzového
stavu včetně tlaku na vybírání do-
volených či indispozičního volna
a zkušeností s home office.

Hospodaření a majetkové
aktivity projedná výbor

v prosinci
Předsednictvo se dále zabývalo

zprávou o hospodaření za rok
2019 a vzalo na vědomí stano-
visko revizní komise k hospo-
daření OS v loňském roce. Pro-
jednalo také majetkové aktivity
svazu. Předsednictvo po diskusi
zrušilo bez náhrady zasedání
Výboru OSSOO, které nemohlo
z důvodu nouzového stavu proběh-
nout v plánovaném termínu 23.
dubna 2020, rozhodlo nesvolat
VOS v náhradním termínu. Sou-
časně uložilo předsedovi OS ro-

zeslat členům výboru materiály,
které měl VOS v dubnu projed-
návat, a to zprávu o hospodaření
OSSOO v roce 2019 a zprávu
o majetkových aktivitách OSSOO.
Tyto dokumenty budou před-
mětem jednání VOS, které se po-
dle schváleného harmonogramu
zasedání orgánů OSSOO pro rok
2020 bude konat v prosinci 2020.

V další části jednání PVOS
schválil zastoupení OS v pracov-
ních komisích pro přípravu sjezdu
ČMKOS, a to pro přípravu statutu
ČMKOS 1. místopředsedou Ru-
dolfem Pospíšilem a pro přípravu
programu ČMKOS předsedou OS
Pavlem Bednářem. PVOS vzal na
vědomí vstup pěti nových základ-
ních organizací do odborového
svazu

Příští jednání předsednictva se
bude konat v souladu s harmono-
gramem na rok 2020 25. června.

-dě-

Podpora podnikům na úkor zdrojů sociálního zabezpečení?

Návrh zákona o sociálním po-
jištění promíjí tu část pojistného
na sociální zabezpečení, které
platí zaměstnavatelé. Celkově jde
o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich za-
městnanců za měsíce červen, čer-
venec a srpen. Proces bude admi-
nistrativně velmi snadný. Zaměst-
navatelé nebudou předkládat žá-
dost, ale v měsíčním výkazu pou-
ze oznámí OSSZ snížení vyměřo-
vacího základu a zaplatí snížené
pojistné.

Předpokládaný dopad na státní
rozpočet je ve výši maximálně 4,5
mld. Kč měsíčně, tedy celkem za
tři měsíce fungování programu
maximálně 13,5 mld. Kč.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-
/ministryne-malacova-na-vlade-
prosadila-rozsireni-programu-an-
tivirus-ma-pomoci-ochranit-dal-
si-stovky-tisic-pracovnich-mist

Postoj odborů k prominutí
odvodů na sociální

zabezpečení
Předseda Českomoravské kon-

federace odborových svazů
(ČMKOS) Josef Středula vyjádřil
stanovisko, že odbory s odpouš-
těním sociálních odvodů nesou-
hlasí. Staví se proti výpadku příj-
mu z pojistného. "Sociální systém
nesmí být dodavatelem likvidity
do firem. Najděme jiný kanál. Je
potřeba postiženým pomoci, ale
nechat vykrvácet systém dů-
chodového pojištění je extrémně
nebezpečné."
https://www.odbory.info/obsah/5/tri
partita-se-neshodla-na-odpusteni-
socialnich-odvodu-firmam/266496

Předseda Českomoravské kon-
federace odborových svazů
(ČMKOS) Josef Středula chválí
stát za to, že chce pomoci firmám
do 50 zaměstnanců. Odbory ale
nechtějí, aby šla pomoc na úkor
zdrojů, které směřují do oblasti so-
ciálního pojištění, tedy důchodů.
„Vláda přece může říct, že to
půjde z jiné částky, třeba že to
bude stejná hodnota, kterou

odvádí na sociální pojištění za za-
městnavatele. To si umíme před-
stavit. Ale ne, že tyto peníze ne-
doputují na důchody, protože pak
tento problém může být mnohem
vážnější.“
https://www.idnes.cz/ekonomika/doma
ci/koronavirus-josef-stredula-odbory-
krize-ekonomika-zamestnanost-prezi-
dent.A200528_130247_ekonomika_v
ov -dě-

ANKETA
Podělte se se svými zkušenostmi v NOSu

Napište o tom, jakým způsobem jste se na vašem pracovišti vy-
rovnali se změněnými pracovními podmínkami s ohledem na
nouzový stav v souvislostí s epidemií koronaviru.

Osvědčil se u vás během nouzového stavu home office, byl do-
držován zákoník práce, služební zákon, byla dodržována práva
odborových organizací coby zástupců zaměstnanců?

Své příspěvky zasílejte na: dedovska@volny.cz
Děkujeme

https://www.odboryplus.cz/
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Politici začínají debatu o růstu platů státních zaměstnanců v příštím roce
Zveřejněno: 22. 5. 2020
Autor: Miroslav Svoboda

Současné zvýšené výdaje stá-
tu, krajů i měst spojené s pan-
demií koronaviru se už zároveň
projevují v nutnosti najít úspory
do dalších let. Jako uvedla Česká
televize ve svém zpravodajství
právě nyní začíná politická deba-
ta o budoucích platech státních
zaměstnanců. Vedle toho pak
krajští i obecní politici zvažují,
na jakých akcích šetřit.

Česká televize dále informuje,
že debata ministrů o přesunu
peněz, a to v souvislosti se sesta-
vením státního rozpočtu pro příští
rok, nebude jednoduchá. Už teď
ale objevují konkrétní požadavky
na výdělky - úředníků, policistů,
učitelů nebo lékařů, a to od
KSČM, která současnou vládu
toleruje. Bez hlasů poslanců
KSČM může být pro vládu
schválení rozpočtu pro rok 2021
v Poslanecké sněmovně velmi
problematické.

„Měla jsem určité konzultace,
když to tak řeknu, s paní mini-
stryní (financí), kde jsem signa-
lizovala, že to minimum, co by-
chom u státních zaměstnanců
požadovali, vidíme alespoň v rám-
ci valorizace o inflaci,“ uvedla
předsedkyně rozpočtového vý-
boru Poslanecké sněmovny Mi-
loslava Vostrá (KSČM).

Krok ke stravenkové revoluci. Schillerová ji ukázala v daňovém balíčku
27. května 2020

Ministerstvo financí ve středu vládě představilo návrh na svou
„stravenkovou revoluci“. Jako alternativa k papírovým stra-
venkám by podle něj měl začít fungovat i finanční paušál. Kromě
toho ministerstvo také odhalilo, jak chce zdražovat cigarety či
změny pro obce v dani z nemovitých věcí.

O změně systému, kterým za-
městnavatelé přispívají svým li-
dem na jídlo, se hovoří již dlou-
ho. S konkrétní představou přišla
ministryně financí Alena Schi-
llerová loni v létě, na oficiální
návrh však došlo až teď.

Stravenkový paušál by podle
ministerstva měl být daňově
zvýhodněný stejně jako stra-
venky. Zaměstnanci by částku
měli dostávat vyúčtovanou sa-

mostatně, protože by neměla na
rozdíl od mzdy podléhat povin-
ným odvodům a daním.

„Zdůrazňuji, že nerušíme stra-
venky a dnešní režim zachová-
váme. Pouze nabídneme zaměst-
navatelům jednodušší a levnější
alternativu, díky které si budou
moct příspěvek na stravování do-
volit i malé firmy nebo živnost-
níci s jedním nebo se dvěma za-
městnanci. Příspěvek tak bude

moci čerpat další až milion za-
městnanců,“ uvedla Schillerová.

Podle dřívějšího vyjádření MF
bude zavedení stravenkového
paušálu výhodné pro zaměst-
nance, zaměstnavatele i restau-
race. Tratit na něm naopak bu-
dou stravenkové firmy, kterým
se sníží zisky z provizí od za-
městnavatelů a restaurací.

Podle úřadu zavedení paušálu
podporují Asociace hotelů a re-
staurací, Asociace českého tra-
dičního obchodu i většina členů
Hospodářské komory. Odborům
se však nelíbí. Podle nich budou
zaměstnavatelé peníze zneužívat,
což se promítne do odvodů státu.

Stravenky jsou nejrozšířenější
firemní benefit. Firmy si mohou
odečíst 55 procent hodnoty
poukázky z daňového základu.
S plánem zrušit daňové zvýhod-
nění stravenek a nahradit ho
paušálem přišlo ministerstvo už
před 12 lety. Návrh neuspěl, ob-
jevil se pak ještě několikrát. Za-
vedení paušálu by mělo připra-
vit veřejné financí o zhruba 2,3
miliardy korun, odhadlo MF.
https://www.idnes.cz/ekonomika/
domac i / s t ravenky -pausa l -
schillerova-zmena-ministerstvo-
f i n a n -
ci.A200527_092335_ekonomika
_svob

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-cesku-je-nejvyssi-inflace-v-
cele-evropske-unii-40324783

Ministryně financí Alena Schi-
llerová (za ANO) zatím nechtěla
být konkrétní. „Nějaký růst tam
budeme muset zabezpečit, ale bu-
deme se muset chovat velmi zod-
povědně,“ uvedla Alena Schi-
llerová.

Podle české televize jsou v nej-
lepší pozici učitelé. Zvyšování je-
jich platů, ke kterému došlo v ně-
kolika posledních letech, má
pokračovat v dohodnuté výši.
Ministr školství Robert Plaga
(ANO) potvrdil, že závazek
vlády o navýšení platů pro peda-
gogické pracovníky platí. Tedy
navýšení o 9 procent v příštím
roce.

Zhruba poloviční nárůst by pak
měli zaznamenat lidé ve zdravot-
nictví. „Ta debata se dneska vede
kolem nějakých pěti procent
jakožto nárůst, který by byl reál-
ný,“ uvedl ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (za ANO).

Místopředseda rozpočtového
výboru Jan Skopeček (ODS) k to-
mu řekl, že si je vědom dlouho-
dobého problému u nižšího zdra-
votnického personálu. „A každý
podnikatel, pokud mu nějaká pro-
fese chybí, tak ho to nutí na mzdě
přidat,“ dodal Jan Skopeček.

Ministr kultury Lubomír
Zaorálek (ČSSD) se domnívá, že
Česká republika vytáhne z recese
to, že nebude opakovat chybu
z doby před deseti lety. „Všichni
jsme si utahovali opasky a vý-
sledek byl, že jsme prodloužili re-
cesi.“ Konkrétní, tj. jak plánuje

navýšit mzdy v rámci rezortu kul-
tury, ale nebyl.

Nejasný zatím také zůstává
nárůst platů hasičů a policistů.
Ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD) chce počkat na začátek
vyjednávání s ministryní financí.

KSČM předpokládá, že nárůst
o inflaci by se mohl pohybovat
kolem dvou až tří procent.
„Valorizace o inflaci se nabízí,
ale v tuto chvíli prostě musíme
vyjít, nebudu slibovat žádný
nárůst platů,“ řekla k tomu Alena
Schillerová.

Minimalistická představa je
růst platů o inflaci (například
v dubnu zpomalil meziroční růst
spotřebitelských cen na 3,2 pro-
centa a čeká se další snižování),
uvedla ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Zároveň by pak chtěla, aby žádný
zaměstnanec nezačínal svou ta-
bulku pod minimální mzdou. To
se podle ní děje ještě u 70 pozic.

Sněmovní opoziční strany
souhlasí s tím, aby platy státních
zaměstnanců vzrostly v příštím
roce minimálně o inflaci. Zároveň
vyzývají vládu, aby seškrtala
v příštím roce neobsazená místa
ve státní správě.

„Neupírám nikomu zvyšování
platů a jsem pro to, aby se zvyšo-
valy platy všem pracujícím lidem.
Ale v této krizové situaci bychom
měli přeházet rozpočet tak, aby-
chom nejdříve utnuli nepotřebné
výdaje,“ řekl předseda hnutí SPD
Tomio Okamura.

„Vláda by měla zároveň s tím,
o kolik chce zvedat platy, říct, kde
na to ty peníze bude brát a jaké to
bude mít rozpočtové dopady,“
uvedla předsedkyně TOP 09
Markéta Pekarová Adamová.
Zdroj: Česká televize
https://www.odbory.info/obsah/5/
politici-zacinaji-debatu-o-rustu-
p l a t u - s t a t n i c h - z a m e s t n a n -
cu/266472

https://www.odbory.info/obsah/5/politici-zacinaji-debatu-o-rustu-platu-statnich-zamestnancu/266472
https://www.odbory.info/obsah/5/politici-zacinaji-debatu-o-rustu-platu-statnich-zamestnancu/266472
https://www.odbory.info/obsah/5/politici-zacinaji-debatu-o-rustu-platu-statnich-zamestnancu/266472
https://www.odbory.info/obsah/5/politici-zacinaji-debatu-o-rustu-platu-statnich-zamestnancu/266472
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-cesku-je-nejvyssi-inflace-v-cele-evropske-unii-40324783
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-cesku-je-nejvyssi-inflace-v-cele-evropske-unii-40324783
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stravenky-pausal-schillerova-zmena-ministerstvo-financi.A200527_092335_ekonomika_svob
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Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) zákona o státní službě – čtvrtá část

mi úřady. Platový rozptyl (po-
rovnání nejmenší a největší alo-
kace finančních prostředků na
jednoho zaměstnance) mezi úst-
ředními správními úřady bez pod-
řízených úřadů dosáhl v roce
2015 přibližně 80 %, k roku 2019
došlo ke snížení na úroveň 65 %.
V případě zahrnutí údajů z pod-
řízených úřadů by tento rozptyl
mohl být ještě vyšší. Pokud tedy
hovoříme o „bohatějších“ a „chud-
ších“ služebních úřadech, vidíme
na těchto datech, že rozdíly jsou
skutečně dramatické. K odměňo-
vání pak ještě dodejme souhrnné
hodnocení - pouze 45 % ze všech
respondentů se domnívá, že stá-
vající pravidla odměňování pod-
porují stabilitu státní služby, vět-
šina z dotazovaných si to nemys-
lí.

Služební hodnocení
I přes změny provedené velkou

novelou, které se v praxi ještě
nemohly naplno projevit, budou
některá zjištění ze Zprávy pod-
nětná. Celkově je sice služební
hodnocení bráno jako dobrý ma-
nažerský nástroj, jeho účinnost
ale snižuje například nevyrov-
naná kvalita provádění služeb-
ního hodnocení představenými,
přizpůsobování výsledků služeb-
ního hodnocení celkovému obje-
mu finančních prostředků na
platy, nebo chybějící možnost
hodnocení představených jejich
podřízenými. Přes 60 % respon-
dentů se domnívá, že stávající
podoba služebního hodnocení
neodráží skutečnou výkonnost
státních zaměstnanců.

Procesní nástroje a řízení
I když například institut

stížnosti ve věcech služby je
vnímán celkem pozitivně, celá
úprava řízení a jeho podřízení
správnímu řádu je vnímána jako
těžkopádná a administrativně
náročná. Zejména v personalis-
tických procesech, kde by byla
potřeba určitá flexibilita, toto
dost dobře možné není. Respon-
denti také zmiňují, že zákon se
při svém vytváření příliš in-
spiroval v obdobných regulacích,
které se týkají služebního poměru

příslušníků bezpečnostních sborů
nebo vojáků z povolání, které se
však svým charakterem a potře-
bami značně liší od prostředí stát-
ní správy.

Výsledky a dopady ve vztahu
k naplnění cílů zákona

Depolitizace - cíl depolitizovat
státní službu se zatím nedaří zcela
naplnit. Politizace se v důsledku
účinnosti zákona sice snížila,
přesto zejména na některých po-
zicích a v ústředních orgánech
státní správy přetrvává. Dopad
většiny zavedených nástrojů je
z pohledu politizace státní správy
neutrální. Největší přínos z pohle-
du depolitizace má zavedení in-
stitutu stížnosti, správního řízení
a přesné vymezení práv a povin-
ností zaměstnanců. Naopak sla-
bým místem z hlediska depoliti-
zace představují procesy systemi-
zace a organizace, výběrových
řízení a role státního tajemníka.
U těchto nástrojů však byly iden-
tifikovány nedostatky ve vztahu
k jejich reálné praxi, než konkrét-
ním ustanovením zákona.
Efektivita - zákon k posílení efek-
tivity státní správy nepřispěl. Re-
gulace na tuto oblast neměla buď
žádný vliv, nebo z důvodu zvý-
šení administrativní zátěže a ná-
růstu byrokracie zákon efektivitu
omezil. Zákon omezuje standard-
ní personální procesy, služební
hodnocení a odměňování nejsou
v praxi funkčním nástrojem zvy-
šování efektivity státní správy.
Služební hodnocení pak zcela sel-
hává na úrovni hodnocení před-
stavených. Zákon vedl k uzavře-
nosti státní služby navenek a ne-
podařilo se vytvořit prostředí
vnitřní a vnější konkurence.
Transparentnost - Z informací vy-
plývá, že zákon k posílení trans-

parentnosti státní správy rozhod-
ně přispěl. Ze všech cílů, které
byly stanoveny před účinností zá-
kona, se tento cíl podařilo naplnit
nejlépe.
Profesionalita - dopad zákona
na profesionalitu státní správy
je neutrální. Největším přínosem
z hlediska profesionality je oblast
vzdělávání, dále úřednická zkouš-
ka a odměňování. Negativně na
profesionalitu státní služby půso-
bí ustanovení o služebním pomě-
ru a výběrových řízení, která vel-
mi přispívají k uzavřenosti státní
správy, omezují mobilitu uvnitř
státní správy i navenek a propo-
jení s praxí mimo státní správu.
K profesionalizaci státní služby
nepřispívá z důvodu praktické
aplikace ani stávající podoba slu-
žebního hodnocení.
Stabilita - jde o druhý nejlépe
naplněný cíl. Ke zvýšení stability
státní správy nejvíce přispěly
nástroje týkající se podmínek pro
sladění rodinného a osobního ži-
vota státních zaměstnanců s vý-
konem státní služby, dále podmí-
nek služby a služebního poměru.
Stabilizace státní služby byla
dosažena také nepřímo, a to tím,
že zákon přispěl k velmi význam-
né uzavřenosti státní služby nejen
navenek, ale i mezi jednotlivými
služebními úřady.

Doporučení
Zpráva identifikovala několik

podstatných problémů, ve kterých
navrhuje specifická doporučení.
Dále vymezila témata, která by si
zasloužila podrobnější analyzo-
vání. Doporučuje se rovněž po-
dobný přezkum efektivity pro-
vádět opakovaně, v intervalu jed-
nou za 5 let.

Konkrétní doporučení byla mi-
mo jiné následující:

• v zákoně zcela nově definovat
způsob výběru přijímání stát-
ních zaměstnanců do služeb-
ního poměru;

• analyzovat proces kárného ří-
zení, provést jeho úpravu a ná-
sledně posílit koordinaci ze
strany sekce pro státní službu
za účelem usnadnění imple-
mentace v praxi;

• nově definovat ustanovení tý-
kající se trvání služebního
poměru představených, zavést
povinné manažerské vzdělává-
ní a testování odborných a so-
ciálních kompetencí předsta-
vených moderními metodami;

• zavedení obdoby institutu
zkušební doby při přechodu
státního zaměstnance na jiné
místo s jednoznačně stano-
veným adaptačním procesem,
který umožní ověření vhodnos-
ti státního zaměstnance pro
danou pozici;

• zjednodušení služebního hod-
nocení tak, aby odráželo sku-
tečnou výkonnost daného stát-
ního zaměstnance a jeho ná-
sledné provázání nejen na od-
měňování, ale především na
zavedený systém řízení státní
služby podle cílů;

• do státní služby intenzivněji za-
vádět manažerské nástroje ří-
zení a běžné nástroje personál-
ní politiky, např. řízení podle
cílů (stanovení indikátorů/
metrik), benchmarking, bench-
learning, zavádění nástrojů
managementu kvality prováza-
ných na dílčí nástroje zákona.

Šárka Homfray
Celá zpráva na internetových

stránkách sekce pro státní službu
https://www.mvcr.cz/sluzba/clane
k/analyza-ucinnosti-zakona-o-s-
tatni-sluzbe.aspx

Pokračování ze strany 1
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Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2020
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 1/2020.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 5. 1. 2020 - 3. 1. 2021

pokoj cena za pokoj/noc cena za pokoj/noc
krátkodobý pobyt **

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-
pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 31. 1. – 15. 3. 2020, 29. 5. – 4. 10. 2020 a 10. 12. – 3. 1.
2021 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - rekreační zařízení je vybaveno společnými ledničkami a společnou kuchyní, kde
je k dispozici plynový a elektrický sporák, sklokeramická deska a mikrovlnka včetně nádobí
na vaření, varné konvice a mikrovlnná trouba. Dále má každý pokoj v kuchyni přidělenu
svoji uzamykatelnou skříňku s dalším nezbytným nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbo-
ry). Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je vy-
bavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RS
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1, IČ 00469351 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2020 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2020

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném po-
hybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda





Centrála České Budějovice: Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225; e-mail: cb@quicktour.cz, rezervace@quicktour.cz
Pobočka Praha: Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; e-mail: praha@quicktour.cz

www.quicktour.cz

DOVOLENÁ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
poznejte krásy naší země

zájezdy s průvodcem a pobyty s vlastní dopravou

SLEVA 10% pro členy OS SOO a rodinné příslušníky.

Bílé Karpaty - Žítkovské bohyně
13.9.–16.9.2020

Šumava - Modrava - turistika
25.–30.8.; 8.–13.9.2020

Český ráj a Krkonoše
7.–12.7; 30.7.–2.8.; 12.–16.8.2020

Třeboňsko **** Hotel Zlatá hvězda
4.–11.7; 18.–25.7.; 25.7.–1.8.2020

Adršpach a Orlické hory
3.–6.7.2020

4.850,-
5.390,-

5.030,-
5.590,-

7.965,-
8.850,-

4.310,-
4.790,-

3.320,-
3.690,-

od 5.390,-
od 5.990,-

od 5.390,-
od 5.990,-

od 5.390,-
od 5.990,-

6.290,-
6.990,-

Krušné hory - turistika
5.8.–9.8.2020

Krkonoše - turistika
21.–26.7.; 18.–23.8.2020

Znojemsko - vinice, památky Podyjí
4.9.–6.9.2020

Morava - Valašsko
30.7.–2.8.2020

Zajišťujeme letenky, konference,školení a skupinové zájezdy na přání.



NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává

Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
� 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

ETUC odsuzuje rozhodnutí Komise neposkytnout pracovníkům
nejvyšší úroveň ochrany před Covid-19
14. květen 2020

Evropská komise se rozhodla neumístit virus Covid-19 do nejri-
zikovější kategorie její Směrnice o biologických zprostředkovatelích.
Zástupce generální tajemníka ETUC Per Hilmersson k tomu řekl:

„Zatímco ETUC potěšila zpráva,
že virus Covid-19 bude zařazen do
Směrnice o biologických zprostřed-
kovatelích, s politováním musíme
přijmout rozhodnutí o zařazení
pouze do druhé nejrizikovější kate-
gorie. Výzkumy ukazují, že vlast-
nosti tohoto viru ospravedlňují za-

řazení do nejvyšší kategorie nejen proto, že zde chybí efektivní léčba
nebo vakcína, ale také kvůli vysokému riziku, že pracovníci, kteří jsou
s ním v kontaktu, mohou zavléct tento virus mezi běžné lidi.
Klasifikace Covid-19 na nejvyšší úroveň rizika by zároveň dala vyšší
míru ochrany pracovníkům v nemocnicích, pečovatelských domech
a také všem pracovníkům, kteří jsou v kontaktu s veřejností.
Samozřejmě, že hned, jak by se našel lék nebo vakcína, tato klasi-
fikace by se musela změnit. Dnešní rozhodnutí Komise nepodpoří
členské země k implementaci přísnějších opatření. ETUC proto
vyzývá členské státy, aby klasifikovaly virus Covid-19 do nejrizi-
kovější skupiny.“
EU konečně schvaluje program na podporu zaměstnanosti SURE
15. květen 2020

Ještě před schválením programu na podporu zaměstnanosti v EU
(SURE) Evropská odborová konfederace (ETUC) varovala, že jeho

pozdní přijetí by
mohlo znamenat, že
už bude jednoduše
příliš pozdě. Data
odhalují, že dočas-
ně nebo permanent-
ně přišlo kvůli ko-
ronaviru o práci 28
% pracovníků. No-
vý průzkum dále

ukázal, že polovina Evropanů tvrdí, že se jejich počet odpracovaných
hodin od začátku krize snížil. 15 % pracovníků se domnívá, že přij-
dou o svou práci během následujících 3 měsíců a 6 % lidí se obává,
že do půl roku budou nuceni opustit svůj domov, protože si ho nebu-
dou moci dovolit. Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu
řekl: „ETUC vítá rozhodnutí o přijetí evropského programu na
záchranu pracovních míst SURE, ale zároveň lituje, že celý schvalo-
vací proces trval měsíc kvůli vetu několika zemí, které ohrozily pra-
covní místa zaměstnanců v EU. Nyní apelujeme na členské státy, aby
zrychlily svůj rozhodovací proces a učinily tyto garance okamžitě do-
stupné a program SURE akceschopný co nejrychleji. 42 milionů
evropských pracovníků na krátkodobý úvazek již nemůže dále čekat.
Dále apelujeme na členské státy, aby zrychlily své byrokratické pro-
cesy a vyplatily kompenzaci příjmů příjemcům, kteří na to mají nárok.
Je přímo skandální, že po dvou měsících jsou pořád miliony pracov-
níků čekajících na finanční podporu, na kterou mají nárok. Žádáme
Komisi, aby urychleně vydala pravidla a dotlačila členské země k roz-
šíření pokrytí krátkodobé práce a kompenzace příjmů na všechny pra-
covníky včetně těch samostatně výdělečně činných s minimální kom-
penzací na úrovni 80 % jejich mzdy.“

Jarní balíček – znatelná a pozitivní změna oproti minulosti, tvrdí
ETUC
20. květen 2020

Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová komentovala zveřej-
něný Evropský jarní balíček: „Rozhodnutí Evropské komise neposílit
rozpočtová pravidla, nestanovit fiskální doporučení pro členské státy
a neotevřít řízení kvůli nadměrnému deficitu jsou na místě a jsou
nezbytná, obzvláště kvůli současné krizi. Nesmí se opakovat návrat ke
katastrofálním úsporným opatřením, která byla přijata v návaznosti

na krizi v roce 2008. K tomu se nesmíme
vracet nyní, ani po krizi, a dokonce ani po
ekonomickém zotavení. Doporučení všem
členským zemím ohledně veřejných inves-
tic kvůli podpoře sociálního a ekonomic-
kého zotavení jsou znatelnou a pozitivní

změnou proti minulým doporučením. Důrazně vyzýváme všechny
členské státy, aby následovaly doporučení Komise o ochraně pracov-
ních míst a zajistily adekvátní příjem všem lidem zasaženým krizí.
Členské země by měly investovat do plného zotavení ekonomiky
a udržovat dialog s odbory a zaměstnavateli. Velice vítáme i do-
poručení zlepšit zapojování odborového hnutí a zaměstnavatelů při
tvorbě politik v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.“
Indie: PSI se připojuje k protestu vedenému indickými odbory
22. květen 2020

Zatímco celý svět bojuje s těžkou situací v souvislosti s pandemií
viru Covid-19, indická vláda zneužívá pandemii k útoku na pracující
třídu. V Indii podobně jako ve zbytku světa jsou pracovníci ve veřej-
ných službách včetně zdravotnictví, energetiky, pitné vody, místních
samospráv a záchranných složek v první linii boje. Indická vláda vy-
hlásila uzavření veškeré aktivity, aby se soustředila na boj s pande-
mií. Fyzická mobilita pracovníků je zastavena kvůli tomuto uzavření
a většina pracovníků ve veřejných službách je zaneprázdněná bojem
s pandemií. Pracovníci trpí ztrátou zaměstnání, ztrátou nebo snížením
mezd, vystěhování z domu a dalšími problémy, které si berou daň na
jejich psychickém zdraví. Je neuvěřitelné, že v tuto těžkou dobu
dochází k porušování práv pracovníků včetně odborářských práv.
Vláda zcela protizákonně přistoupila ke zvýšení denní pracovní doby
na 12 hodin z 8 a zároveň plánuje zrušit pracovní zákony na následu-
jících 1200 dní. Tyto a další kroky vlády jen dál ulehčují brutální
vykořisťování pracovníků bez jejich práva na kolektivní vyjednávání,
bez možnosti smlouvání o mzdách, bezpečnosti na pracovišti a so-
ciálního zabezpečení, a navíc učiní ženy a mladé pracovníky zranitel-
nější pro další formy vykořisťování. To povede k upřednostnění zisků
před lidmi a přímo to ovlivní i kvalitu veřejných služeb tím, že to pra-
covníky ve veřejných službách postaví do nevýhodné pozice. Mimo
toto dění dochází k přesunu migrujících pracovníků, kteří přišli o prá-
ci a nemají žádnou sociální ochranu. Tito pracovníci se vracejí zpět do
svých vzdálených domovů, avšak při dlouhých cestách nezřídka
přicházejí o své životy. Na toto jednání vlády reagovaly místní odbo-
ry dopisem Mezinárodní organizaci práce (ILO), ve kterém popisují,
jak jejich vláda porušuje mezinárodní pracovní standardy a lidská prá-
va, ke kterým se zavázala v početných konvencích ILO. Odborové
hnutí nemůže jen přihlížet, když dochází k rušení pracovních zákonů,
které byly budovány po desetiletí. Všechny odbory se zavázaly ke
společnému boji a odhodlání porazit vládní politiku mířenou proti
pracovníkům a proti obyčejným lidem.

Pavol Mokoš



Nepřehlédněte,
již vyšla nová publikace o FKSP 

�Exkluzivní výklad s praktickými příklady jak nově využívat  FKSP 

�Osvědčený tým autorek z Ministerstva financí ČR, ČMOS školství  
a ČMKOS vás připraví na všechny změny platné k  1. 1. 2020

Publikaci, která se nově vztahuje i na státní podniky, můžete  
výhodně hradit právě z prostředků FKSP
Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,
e-mailem: sondy@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo na www.e-sondy.cz
Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 % v případě, že uvedou fakturační číslo. 
K ceně se připočítává poštovné.

PRÁVNÍ STAV K 1. 1. 2020

Mgr. MARKÉTA SEIDLOVÁ, 
Českomoravský odborový svaz školství

Ing. HELENA ČORNEJOVÁ,
Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. VĚRA ZDENKOVÁ, 
Ministerstvo financí ČR

Mgr. HELENA PETEROVÁ,  
Ministerstvo financí ČR

AKTUALIZOVÁNO

Pro veřejnou sféru a státní podniky

Jak
Jak

FKSPsprávně vytvářet  
a využívat 

postupovat při poskytování 
příspěvku na stravování

176 stranformát A5cena 379 Kč



ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU  

V ROCE 2020 
 

 

              
 

CHATA OŘOVSKÝ  - ŽELEZNÁ RUDA 

ŠUMAVA 
www.orovsky.cz 

 
Chata Ořovský navazuje na tradici rekreačního zařízení, které bylo dlouhodobě provozováno jako Hotel 
Engadin. Nový název odkazuje na významnou osobnost českých sportovních počátků, na osobnost Josefa 
Rösslera Ořovského (1869 – 1933). 
Chata Ořovský v současné době nabízí jednoduché ubytování se stravováním v krásné přírodě, pohodu  
a klid. Díky svému umístění v dostatečné vzdálenosti od rušné komunikace a města Železná Ruda (cca 2 
km), je ideálním místem pro rodinnou rekreaci. Ale nejen rodiče s dětmi a aktivní senioři ocení polohu 
chaty - v zimě u belvedérských sjezdovek, v létě místo láká k procházkám, pěší i cykloturistice, ale také 
k tolik oblíbenému houbaření. Nespornou výhodou pro letní pobyt je i možnost osvěžení v nedalekém 
přírodním koupališti. V jeho těsné blízkosti můžete při troše štěstí zahlédnout bobra, který zde svůj 
triumfální návrat do české přírody oslavuje stavbou celé kaskády drobných přehrad.   
Pokoje jsou rozděleny do tří kategorií, od turistických pokojů s umyvadlem a společným sociálním 
zařízením až po dvouložnicové apartmány (bez možnosti vaření), které poskytují dostatečný prostor pro 
ubytování celé rodiny.  
Provozovatelé Chaty Ořovský upřednostňují individuální přístup ke svým klientům. Během velmi krátké 
doby svého působení v této rekreační oblasti si již získali celou řadu zákazníků, kteří se do Chaty Ořovský 
budou rádi vracet. 
 

Uvedené ceny platí pro ubytování na více než 2 noci 
CENOVÁ NABÍDKA POKOJ TURISTIK 

 

Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

ZÁKLADNÍ CENA / 1 NOC  

Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

KLIENT OS SOO 

 / 1 NOC 

SNÍDANĚ Dospělý 550,00 484,00 

(snídaně formou bufetu) Dítě do 10 let 413,00 364,00 

 Dítě od 10 do 15 let 468,00 412,00 

  Dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko a stravu 

zdarma  zdarma 

POLOPENZE Dospělý 660,00 581,00 

 Dítě do 10 let 495,00 436,00 

 Dítě od 10 do 15 let 561,00 494,00 

  Dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko a stravu 

zdarma  zdarma 

PLNÁ PENZE Dospělý 770,00 678,00 

 Dítě do 10 let 578,00 509,00 

 Dítě od 10 do 15 let 655,00 576,00 

 Dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko a stravu 

zdarma zdarma 

http://www.orovsky.cz/


    
  

CENOVÁ NABÍDKA POKOJ STANDARD 
Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

ZÁKLADNÍ CENA / 1 NOC 

Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

KLIENT OS SOO 

 / 1 NOC 

        

SNÍDANĚ Dospělý 650,00 572,00 

(snídaně formou bufetu) Dítě do 10 let 488,00 430,00 

 Dítě od 10 do 15 let 553,00 487,00 

  
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma  zdarma 

POLOPENZE Dospělý 760,00 670,00 

 Dítě do 10 let 570,00 502,00 

 Dítě od 10 do 15 let 646,00 570,00 

  
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma  zdarma 

PLNÁ PENZE Dospělý 870,00 766,00 

 Dítě do 10 let 653,00 575,00 

 Dítě od 10 do 15 let 740,00 651,00 

 
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma zdarma 

 
 

CENOVÁ NABÍDKA POKOJ APARTMÁN 
Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

ZÁKLADNÍ CENA / 1 NOC 

Od 1.6.2020 do 30.9.2020 

KLIENT OS SOO 

 / 1 NOC 

        

SNÍDANĚ Dospělý 750,00 660,00 

(snídaně formou bufetu) Dítě do 10 let 563,00 495,00 

 
Dítě od 10 do 15 let 638,00 561,00 

  
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma  zdarma 

POLOPENZE Dospělý 860,00 757,00 

 
Dítě do 10 let 645,00 568,00 

 
Dítě od 10 do 15 let 731,00 643,00 

  
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma zdarma 

PLNÁ PENZE Dospělý 970,00 854,00 

 Dítě do 10 let 728,00 641,00 

 Dítě od 10 do 15 let 825,00 726,00 

 
Dítě do 3 let bez nároku na 

lůžko a stravu 
zdarma zdarma 

 
STORNO POPLATKY   

7 a více dnů před nástupem 15% smluvní ceny 

2 – 7 dnů před nástupem 50% smluvní ceny 

2 a méně dnů před nástupem 90% smluvní ceny 

  
 Zrušení pobytu musí být provedeno (pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak) písemnou formou  
 (e-mail nebo pošta). Případná zbývající část uhrazené zálohy bude klientovi vrácena do 10 pracovních dní. 
Při zrušení pobytu ze strany provozovatele (vážná závada v objektu, vyšší moc) bude klientovi vrácena  
uhrazená záloha v plné výši do 5 pracovních dní. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
PODMÍNKY POBYTU 

● minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou - příplatek 
150,- Kč / 1 noc 

 ● ubytovací poplatky nejsou v ceně pobytu 
         

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
● pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14 hod a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10 hod 
● domácí mazlíček – poplatek 70 Kč / 1 den 
● dětská postýlka – příplatek 20 Kč / 1 den  

 
BONUSY 

● individuální přístup, příjemný personál 
● výhodná poloha objektu mimo hlavní komunikace, vlastní parkoviště zdarma osobní výtah 
● Wi-Fi i na pokojích zdarma 
● možnost využití společenské místnosti zdarma 
● dětský koutek 
● terasa, venkovní posezení u ohniště 
  
Další informace na  www.orovsky.cz, nejlépe kontaktovat vedení Chaty Ořovský:  tel. +420 724 377 978, 
email:  orovsky@seznam.cz. Chata Ořovský ,  č. ev. 35 , 340 04 Železná Ruda 
 

 
 
Při rezervaci pobytů je důležité nahlásit své členství v OS SOO. Dále se prosím prokazujte průkazem člena 
ZO nebo potvrzení Výboru ZO. U individuálních členů, potvrzením od příslušného Informačního 
poradenského centra OS SOO. 

 

 
 

http://www.orovsky.cz/
mailto:orovsky@seznam.cz
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